Výsledok hospodárenia
obce za rok 2014
I. Príjmy a výdavky v €
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Bežné
301 455
274 496

Kapitálové
16 730
25 946

FO
4 332

Spolu
318 185
304 774
13 411

P R Í J M Y – bežný rozpočet
Podielové dane z príjmov fyzických osôb- rozpočet je 160 000 €. Skutočne bolo
poukázaných z daňového úradu 175.411,74 €.
Daň z nehnuteľností – daň z pozemkov a daň zo stavieb rozpočet 25 000 €.
Skutočne bolo zinkasovaných 27 104,13 €
Daň za psov rozpočet je 800 €. Skutočne bolo zaplatených 828 € ( poplatok za psa činí
4,- € ).
Poplatok za užívanie verejného priestranstva rozpočet je 500 €. Skutočný príjem
činí 651,14 €.
Daň za odvoz a zber domáceho odpadu rozpočet je 16 000 €. Skutočný príjem je
16 782,82 €.
Nájomné za prenajaté nebytové priestory rozpočet je 3 000 €, Plnenie bolo
5148,51 €– nasledovne:
- od Pošty Banská Bystrica 478 €,
- Poisťovňa Allianz Bratislava 255 €,
- Slovak Telecom 239 €,
- Pizzéria 2 750 €
- Budova TJ 743 €
- Ostatné 683,61 €
Správne poplatky rozpočet je 2 000 €. Skutočný príjem je 3 634,58 € a to:
- overovanie podpisov a listín,
- správny poplatok za 1 ks hracích automatov umiestnených v pohostinstve
- správny poplatok za nevýherné hracie prístroje
- vydávanie súhlasov na drobné stavby
- porušenie predpisov
Ostatný príjem rozpočet 900 €. Skutočnosť je 3 293,46 €.
- rôzne príjmy
- príspevok za rozkopávku pri napojení na obecný vodovod, na plynofikáciu obce
Príjem za smetné nádoby rozpočet je 300 €. Skutočnosť je 489 € za ich
odpredaj.
Príjmy a výdavky bez finančných operácií:
Poplatok za miestny rozhlas rozpočet je 500 €. Skutočnosť 350 €- poplatok za
vyhlasovanie.
Poplatky za kopírovacie práce rozpočet 40 €. Skutočnosť je 29 €.
Cintorínske poplatky rozpočet je 500 €. Skutočnosť je 48 € a to nasledovne:
- za používanie domu smútku pri pohrebe

za hrobové miesta a za predĺženie užívacieho práva hrobového miesta predĺženie
užívania hrobového miesta
Príspevok od rodičov rozpočet je 4 000 €, skutočnosť je 4 165,50 €, z toho:
- za družinu 1 537 €
- za materskú škôlku 2 499 €
- školská jedáleň pri MŠ 130 €.
Príjem za gastrolístky rozpočet 1 000 € skutočnosť 996 €.
Príjem z výhernej lotérie rozpočet je 500 €, skutočnosť je 785,22 € – podiel od
firmy Niké a Junior Game.
Dotácie boli nasledovné:
za prenesené kompetencie rozpočet je 44 650 €. Skutočnosť 52 558 € rozpočet bol upravený
v novembri 2013 zo strany KŠÚ
-na matričnú činnosť rozpočet je 1 800 €, skutočnosť 1 833 €,
-materská škôlka rozpočet 1 000 € , skutočnosť 1 573 €,
-za prenesené kompetencie ŽP,MK, staveb.por. rozpočet je 650 €. Skutočnosť 846 €,
-ostatné dotácie REGOB rozpočet 200 €, skutočnosť 262 €,
-sčítanie obyvateľstva rozpočet nebol,
-voľby rozpočet 1 500 € skutočnosť 2 336 €
- od MF SR rozpočet 2 000 €, skutočnosť 0 €.
Úroky rozpočet 10 €, skutočnosť 0,15 €
- za bežný účet.
Spolu bežné príjmy 301 455 €.
-

P R Í J M Y – kapitálový rozpočet
Príjem za predaj pozemkov 11.730,- €
Bratislavský samosprávny kraj 5 000 €.
Spolu kapitálové príjmy: 16 730 €.
V Ý D A V K Y – bežný rozpočet
Na kapitole správa obce bol rozpočet 89 950 € skutočné čerpanie 72 6207,14 € a to
sú nasledovné výdavky:
Mzdy starostu, pracovníčky, upratovačky a zamestnanca úradu, odvody do poisťovní,
doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov, cestovné – za používanie vlastného
motorového vozidla, elektrická energia a plyn, telefónne poplatky a poštovné, materiálové
výdavky ako: kancelárske a čistiace potreby, všeobecný materiál, odborná literatúra, časopisy
(Obecné noviny, Verejná správa, FS ), nákup pracovného odevu a obuvi pre zamestnanca
úradu, reprezentačné, údržba kancelárskych strojov a počítačov, aktualizácia počítačových
programov a nahrávanie údajov. Na tejto kapitole sú účtované poplatky za školenia, znalecké
posudky, geometrické plány, poistenie majetku a manipulačné poplatky bankám, stravné
lístky, propagácia obce a tvorba sociálneho fondu.
Rozpočet nebol prekročený.
Na kapitole poslanci OZ rozpočet je 400 €, čerpanie 0 €.
Na kapitole spoločný stavebný úrad rozpočet je 1 400 €, skutočné čerpanie je
888,06 €.
Na kapitole matričná činnosť rozpočet je 1 900 €, skutočné čerpanie je 1 832,87
Na kapitole voľby rozpočet 0 €, skutočné čerpanie 1 120 €.
Na kapitole požiarna ochrana rozpočet bol 1 000 €, skutočné čerpanie 555,60 € –
odmena za prácu požiarneho technika a za revízne správy.

Na kapitole miestne komunikácie rozpočet je 2 000 €, skutočné čerpanie je 900,60 €
– údržba MK.
Na kapitole odpadové hospodárstvo rozpočet bol 16 500 €, skutočné čerpanie je
17 122,82 €. Čerpanie bolo na nákup vriec na PET fľaše, odvoz komunálneho odpadu a pri
jarnom a jesennom upratovaní odvoz smetí cez veľkokapacitné kontajnery.
Na kapitole verejná zeleň rozpočet je 1 200 €, skutočné čerpanie je 6 249,90 € – jedná
sa o nákup NS do kosačiek, nákup PHM, oprava kosačiek, úprava verejnej zelene.
Na kapitole verejné osvetlenie rozpočet na 10 200 €, skutočné čerpanie je 2 724,53 €,
zahŕňa v sebe spotrebu elektrickej energie a údržbu VO. Vyúčtovacia faktúra za rok 2014
bude v januári r. 2015.
Na kapitole telovýchova a šport rozpočet na 9 500 €, skutočné čerpanie 9 906,49 € –
príspevok na činnosť TJ , náklady na elektrickú energiu a plyn.
Na kapitole kultúrno - výchovná činnosť, rozpočet 5 900 €, skutočné čerpanie
4 954,39 €. Čerpanie je nasledovné: zakúpenie kníh do knižnice, zaplatenie el. energie a plynu
pre knižnicu, kultúrne akcie, obecný deň, príchod Mikuláša.
Na kapitole pohrebníctvo - rozpočet 1 000 €, skutočné čerpanie 3 831,63 €- čerpanie
za spotrebu elektrickej energie, drobné nákupy, údržba cintorína – nová plochy, prístrešok.
Úroky z úveru rozpočet 5 000 €, skutočné čerpanie 4 332 €.
Na kapitole školstvo - predškolské zariadenie MŠ rozpočet 64 000 €, skutočné
čerpanie 84 485,33 € zahrňuje:
školskú jedáleň a školskú družinu.
Rozpočet základných škôl je 46 000€, skutočné čerpanie 52 558 €, zahrňuje
základnú školu, mzdy učiteľov a ostatných zamestnancov, odvody do poisťovní, režijné
náklady, školenia, cestovné, poistenie majetku, údržbu, nákup kancelárskych, školských
a čistiacich prostriedkov, Rozpočet bol prekročený.
Na kapitole starostlivosť o starých občanov rozpočet je 6 900 €, skutočné čerpanie
6 123,36 € zahrňuje:

opatrovateľskú službu, deň dôchodcov
Bežné výdavky celkom: 274 496,46 €.
V Ý D A V K Y – kapitálový rozpočet
Rozpočet činil 11 400 €, a skutočné čerpanie bolo 25 945,71€.
Čerpanie finančných prostriedkov bolo za
- prestavba ZŠ
- nákup pozemku
- cintorín
Prekročenie bežných príjmov.
Daň z nehnuteľností 2 104 €, verejné priestranstvo 151 €, zber domáceho odpadu 783 €, daň
za psa 28 €, daň zo závislej činnosti 15 412 €, nájomné nebyt. priestorov 2 149 €, správne
poplatky 1 635 €, príspevok rodičov 166 €, miestne poplatky 2 387 €, lotéria 285 € , ostatný
príjem 108 €, dotácie 13 781 €, celkom 38 989 €.
Prekročenie kapitálových príjmov:
Neboli prekročené .
Nesplnené príjmy.
Gastrolístky 4 €, spolu 4 €.
Rozdiel o 38 985 € prekročené bežné príjmy.
Nesplnené kapitálové výdavky neboli.

Prekročené bežné výdavky na kapitolách k upravenému rozpočtu: odpadové hospodárstvo
623 , voľby 836 €, VZ 5 050 €, TJ 406 €, cintorín 3 032 €, MŠ 17 611 €, ZŠ 6 558 €, ŠKD
1 005 €, ŠJ 4 544 €, spolu 39 665 €.
Nevyčerpané bežné výdavky : správa obce 13 724 €, matričná činnosť
67 €, opatrovateľská služba 777 €, požiarna ochrana 444 €, MK 1100 €, Rameno mal. Dunaja
200 €, VO 7 275 €, kultúra 946 €, . Spolu 24 533 €. Rozdiel medzi prekročenými
a nevyčerpanými výdavkami 15 132 € - prekročené.
Prekročené kapitálové výdavky: o 14 546 €
Nevyčerpané kapitálové výdavky : neboli
Bilancia aktív – pasív v €
Aktíva celkom
Pasíva celkom

stav k 01.01.2014
1 144 206 €
1 144 206 €

Aktíva:
stavby stroje pozemky nehmotný majetok obstaranie majetku materiálové zásoby
- hodnota potravín ŠJ
- OCU
pohľadávky –
finančný majetok – účty
vedené VUB a.s. Senec, Poštová banka Senec, UniCreditBank Senec
pokladňa
časové rozlíšenie

stav k 31.12.2014
1 118 216 €
1 118 216 €
1 253 902 €
10 435 €
131 644 €
24 394 €
142 692 €
910 €
3 357 €
36 319 €
568 €
1 732 €

Odpisy:
stavby stroje dlhodobý nehmotný majetok -

- 480 707 €
- 8 854 €
- 7 029 €

Aktíva celkom:

1 118 216 €

Pasíva:
Výsledok hospodárenia za minulé roky
Výsledok hospodárenia roka 2013
Tvorba ostatných rezerv
Sociálny fond
je zostatok účtu sociálneho fondu
Záväzky- dodávatelia
- zamestnanci
 inštitúcie
- priame dane

628 029 €
20 866 €
750 €
1 481 €
730 €
9 300 €
5 471 €
1 160 €

Časové rozlíšenie
Bankové úvery

423 072 €
27 151 €

Pasíva celkom

1 118 216 €

Fondy obce:
Sociálny fond

Počiatočný stav
2 806,12 €

tvorba
982,25

použitie
2307,75

zostatok
1480,62 €

Sociálny fond sa tvorí vo výške 1 % z vyplatených miezd zamestnancov.
Použitie bolo nasledovné:
Na regeneráciu pracovných síl zamestnancov
Príspevok na stravné lístky po 0,12 € na lístok.
Tvorba rezervného fondu :
Výsledok hospodárenia za rok 2014
- príjem :
318 185 €
- výdavok:
304 774 €
- rozdiel 13 411 € , z toho 10 % činí 1 341,10 €
Hospodárska činnosť obce:
Obec má podnikateľskú činnosť na základe Živnostenského listu- spravuje obecný vodovod.
Tržba za vodu od občanov 19 541 €, skutočné náklady na prevádzkovanie 20 293 €.
Sú to mzdové náklady, opravy a údržba.
Školstvo:
Výdavky celkom:
Z toho: MŠ
ZŠ
ŠKD, ŠJ

139 043 €
58 961 €
52 558 €
27 524 €

Na školstvo obec obdržala dotáciu od štátu a na vyrovnanie rozdielu medzi príjmami
a výdavkami poskytla dotáciu z vlastného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité len na
bežné výdavky.
Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch a v pokladni:
VÚB
č. ú. : 17228132/0200 ......................................................
ŠJ Poštová banka č.ú. 326906873/7500 ..............................................
UniCreditBank č.ú. : 6602497007/1111 .................................................
Pokladňa OCU ............................................................................
Pokladňa ŠJ
...........................................................................

2 606,96 €
613,76 €
33 097,95 €
567,87 €
0€

Výsledok hospodárenia obce za rok 2014 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa
01.06.2015 číslo uznesenia ….................... v súlade so zákonom číslo 583 /2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Podľa citovaného zákona obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s celoročným
hospodárením „b e z v ý h r a d “ .

Spracovala: Ľubomíra Šuvadová

